OBEC VITANOVÁ
ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. mája 2018 v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Dušan Ondrík, starosta obce
Ing. Marián Čakloš, hl. kontrolór obce

Prítomní poslanci: Daniel Bôžek
Jozef Gerčák
Vladimír Kulkovský
Štefan Ondrík
Štefan Paľa
Ing. Darina Tomajková
Martin Ťapaj
Ospravedlnení
poslanci:

Jozef Obrtáč
Ján Vojtašák

Verejnosť:

Rastislav Drozd
Marcel Tomlan

Overovatelia
zápisnice

Štefan Ondrík
Ing.Darina Tomajková

Zapisovateľka:

Štefánia Lanďáková

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Správa starostu obce o činnosti obce
4. Záverečný účet obce za r.2017
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
7. Prejednanie žiadostí:
Štefánia Karasová, č. 335 – odkúpenie pozemku
Maroš Pajdučák, č. 394 – odkúpenie pozemku
Štefánia Randiaková. č.223 – pripojenie na verejnú vodovodnú sieť
ZŠ s MŠ Vitanová –zakúpenie plechového skladu
8. Rôzne:
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Ad 1/ Otvorenie:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Dušan Ondrík. Privítal
všetkých prítomných a zároveň ospravedlnil poslancov Jozefa Obrtáča a Jána Vojtašáka.
Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, čím je rokovanie uznášaniaschopné.

-2Za overovateľov zápisnice určil poslancov Štefana Ondríka a Ing. Darinu Tomajkovú.
Písaním zápisnice poveril Štefániu Lanďákovú. Následne oboznámil poslancov s
programom, ktorým sa bude obecné zastupiteľstvo riadiť. Zároveň vyzval poslancov na
doplnenie do programu. Keďže sa nikto neprihlásil starosta dal hlasovať za celkový
predložený program.
Hlasovanie: zo 7 prítomných poslancov za hlasovalo 7 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ad 2/ Kontrola plnenia uznesenia:
Kontrolu plnenie uznesenia predniesol starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené,
resp. sa priebežne plnia.
Ad 3/ Správa starostu obce:
- Čistenie verejných priestranstiev - kosenie trávy v cintoríne, v strede obce.
- Obec dostane protipožiarny vozík.
- Verejné obstarávanie na stavbu „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“, na ktorú máme
schválenú dotáciu vo výške 29 975,76 €, ktoré bolo spracované firmou TEMAKO
Trstená je dokončené. Po skončení verejného obstarávania podpíšeme zmluvu
s Ministerstvo vnútra SR.
- Projektovú dokumentáciu na stavbu „Telocvičňa“ projektant dorába.
- Autobusovú čakáreň na hornom konci sme vymenili, lebo bola zničená, boli
vymenené nové plechy a plocha pod zástavkou bola vybetónovaná.
- Akciu dožinky plánujeme na 15.septembra 2018, pretože koncom augusta je akcia
v gmine Raciechowice, s ktorou máme družbu a potom je kultúrny dom obsadený.
Poslanci hlasovali za toto uznesenie nasledovne.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ad 4-5/ Záverečný účet obce a Stanovisko hlavného kontrolóra:
Starosta obce požiadal pracovníčku úradu Štefániu Lanďákovú, aby informovala prítomných
o Záverečnom účte obce za rok 2017. Záverečný účet obce bol vyvesený dňa 10.mája na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce, to je zákonom stanovenej lehote. Záverečný účet
obsahuje hospodárenie obce spolu so ZŠ s MŠ. Hospodárenie za rok 2017 je vo výške 304
854,97 € a po vylúčení z prebytku 186 231,44 € /nevyčerpané dotácie zo ŠR vo výške
170 000 € a 16 231,44 € prenesené kompetencie pre ZŠsMŠ / je hospodárenie obce vo výške
118 623,53 €. Prebytok rozpočtu navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku konštatuje, že Záverečný účet za rok 2017 je
spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami. Hospodárenie obce je účelné
a hospodárne. Na základe uvedených skutočností odporúča schváliť Záverečný účet obce za
rok 2017 podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách s výrokom „bez výhrad“.
Prítomní poslanci:
- berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
- schvaľujú Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad

-3- schvaľujú použitie prebytku vo výške 118 623,53 € na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ad 6/ Plán kontrolnej činnosti:
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 predniesol hlavný kontrolór obce. Plán kontrolnej
činnosti tvorí prílohu zápisnice a bol schválený prítomnými poslancami nasledovne:
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Ad 7/ Prejednanie žiadostí:
P. Štefánia Karasová, bytom Vitanová 335 žiada o odkúpenie obecného pozemku parc. C KN
č. 12494/20, o výmere 18 m2, ktorý je vytvorený geometrickým plánom č. 43/2015 zo dňa
16.04.2015 geodetom Ing. Andrejom Mažárim. Tento pozemok je vstupnou bránou
z miestnej komunikácie na pozemok, ktorej vlastníčkou je p. Štefánia Karasová v lokalite
Nad borky. Po krátkej rozprave bol navrhnutý predaj pozemku podľa zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí z dôvodu, že tento pozemok je pre obec neupotrebiteľný. Cena pozemku po
5,00 € za 1 m2, t. j. celkom 90,00 €.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Maroš Pajdučák, Vitanová 394 žiada o odkúpenie pozemku uvedenom na LV 3647, parc.č.
29997/14, ostatná plocha o výmere 379 m2. Uvedený pozemok sa nachádza vedľa môjho
pozemku. Starosta obce povedal, že sa jedná o pozemok pri hlavnej ceste oproti p. Márie
Bôžekovej s. č. 30, v tvare písmena L. Po krátkej rozprave bolo povedané, že na veľkosť
a umiestnenie pozemku je pre obec v budúcnosti tento pozemok využiteľný. Starosta dal
hlasovať za predaj tohto pozemku:
Hlasovanie: za 0 poslancov, proti 6 poslancov /Daniel Bôžek, Jozef Gerčák, Vladimír
Kulkovský, Štefan Paľa, Ing. Darina Tomajková, Martin Ťapaj/,
zdržal sa 1 poslanec /ŠtefanOndrík/
Uznesenie nebolo prijaté.
Pani Štefánia Randiaková, Vitanová 223 žiada o pripojenie domácnosti na verejnú vodovodnú
sieť. Starosta obce povedal, že vodovod je urobený po celej obci akurát nie tento úsek, na
ktorom sú postavené tri rodinné domy, ktoré majú vodu napojenú z lokality „Doliniek“,
doteraz nebol problém s vodou. Porucha sa odstránila, ale aj tak budeme v budúcnosti riešiť
vodovodnú sieť aj týmto smerom.
ZŠ s MŠ žiada o zakúpenie plechového skladu na školský dvor na uskladnenie rôznych
pomôcok na pieskovisko, kolobežky a iné, pre detí z materskej školy, a to za 399,00 € alebo
za 489,00 €. Poslanci sa rozhodli pre plechový sklad za 489, €, Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.

-47/ Rôzne:
P.Marcel Tomlan a p. Rastislav Drozd, ktorí sa osobne zúčastnili zasadnutia predniesli ústne,
že na 14.júla 2018 plánujú 2. ročník súťaže traktorov a terénnych aut v lokalite „Prípor“.
Táto akcia minulý rok mala veľký ohlas. Organizátori tejto súťaže žiadajú podporiť túto
akciu. Poslanci po krátkej rozprave navrhli zaplatenie nákladov - tribúny, tričiek a pohárov
pre víťazov. Predložené boli 2 návrhy:
1. návrh vo výške 500 € , 2. návrh vo výške 400. €
Starosta dal hlasovať za 1. návrh zaplatenie nákladov na súťaž traktorov a terénnych aut vo
výške 500,00 €.
Hlasovanie: za 3 poslanci /Jozef Gerčák, Vladimír Kulkovský, Martin Ťapaj/.
proti 0 poslancov
zdržali sa 4 poslanci /Daniel Bôžek, Štefan Paľa, Štefan Ondrík, Ing. Darina
Tomajková/.
Uznesenie nebolo prijaté.
2. návrh zaplatenie nákladov vo výške 400,00 €.
Hlasovanie: za 4 poslanci /Daniel Bôžek, Štefan Paľa, Štefan Ondrík, Ing. Darina Tomajková/
proti 0 poslancov
zdržali sa 3 poslanci /Jozef Gerčák, Vladimír Kulkovský, Martin Ťapaj/
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta obce oboznámil prítomných, že v ZŠ s MŠ plánujeme cez letné prázdniny prerobiť
kuchyňu – novú elektriku, odpady, kúrenie, dlažbu a obklady. ZŠ s MŠ má radiátory, dlažbu
a obklady zakúpené. Nakoľko kuchyňa patrí do originálnych kompetencii, ktoré financuje
obec starosta navrhol navýšenie originálnych kompetencii. Poslanci po krátkej rozprave
schválili prevedenie prác na kuchyni a navýšenie rozpočtu o 10 000,00 €.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úpravu rozpočtu obce RO č. 1- presun rozpočtových prostriedkov a RO č. 2 - navýšenie
rozpočtových prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti o 16 500 € predniesla Lanďáková.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov.
Starosta obce predniesol, že v našej obci sa dňa 16. júna 2018 bude konať v Hoteli GOBOR
charitatívna akcia s výťažkom venovaným pre postihnuté deti z našej obce Evičku a Branka,
ktorí sú pripútaní na invalidnom vozíku. Výťažok pôjde na ich rehabilitačnú liečbu do
ADELI centrum Piešťany. Poslanci súhlasili podporiť túto akciu a navrhli preplatenie
výdavkov vo výške 300,00 €.
Hlasovanie: za 7 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov
Uznesenie bolo prijaté.

-5Poslanec Vladimír Kulkovský predniesol, že do kuchyne v kultúrnom dome treba namontovať
digestor alebo ventilátor na odsávanie pár.
Bod 8/ Návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie predniesla zapisovateľka a tvorí prílohu zápisnice.
Ad 9/ Záver:
Vzhľadom k tomu, že program zasadnutia bol vyčerpaný a diskusia prebehla počas rokovania
starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Dušan Ondrík
starosta obce

Overovatelia: Štefan Ondrík

…........................

Ing. Darina Tomajková ............................

Zapísala:

Štefánia Lanďáková

............................

OBEC VITANOVÁ
UZNESENIE
z riadneho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
konaného dňa 27.mája 2018 v zasadačke obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová:
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu starostu o činnosti obce od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Dušan Ondrík, starosta obce
2. Kontrolu plnenia uznesenia.
Dušan Ondrík, starosta obce
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
Dušan Ondrík, starosta obce
4. Úprava rozpočtu obce RO č.1.
Dušan Ondrík, starosta obce
B/ SCHVAĽUJE:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
Dušan Ondrík, starosta obce
2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Dušan Ondrík, starosta obce
3. Použitie prebytku v sume 118 623,53 € na tvorbu rezervného fondu.
Dušan Ondrík, starosta obce
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.
Dušan Ondrík, starosta obce
5. Rekonštrukciu kuchyne v budove ZŠ s MŠ a navýšenie originálnych kompetencií vo
výške 10 000,00
Dušan Ondrík, starosta obce

6. Úprava rozpočtu obce RO č. 2.
Dušan Ondrík, starosta obce
7. Na súťaž traktorov a terénnych aut dňa 14.07.2018 v lokalite „Prípor“ – 2. ročník,
preplatenie výdavkov do výšky 400,00 € /tribúnu, tričká s logom a poháre pre
víťazov/.
Dušan Ondrík, starosta obce
8. p. Štefánii Karasovej, bytom Vitanová 335 predaj obecného pozemku parc. C KN č.
12494/20, ktorý je vytvorený GP č. 43/2015 zo dňa 16.04.2015 geodetom Ing.
Andrejom Mažárim, o výmere 18 m2 po 5,00 € za 1 m2, v celkovej výške 90,00 €, podľa
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí. Predmetný pozemok tvorí vstupnú bránu na
pozemok, ktorej vlastníčkou je žiadateľka.
Dušan Ondrík, starosta obce
9. ZŠ s MŠ zakúpenie plechového skladu na uskladnenie rôznych pomôcok pre potreby
MŠ vo výške 489,00 €.
Dušan Ondrík, starosta obce
10. Na charitatívnu akciu pre postihnuté deti Evičku a Branka z našej obce preplatenie
výdavkov vo výške 300,00 €.
C/ SPLNOMOCŇUJE:
1. Starostu obce podpísaním Kúpno-predajnej zmluvy podľa uznesenia B-8.
Dušan Ondrík, starosta obce
D/ UKLADÁ:
1. Do kuchyne v kultúrnom dome zakúpenie a namontovanie digestora alebo ventilátora
na odsávanie pár.
Dušan Ondrík, starosta obce
E/ NESCHVAĽUJE:
1. Predaj obecného pozemku parc. č. 29997/14, vedená na LV č. 3647, ostatná plocha
o výmere 379 m2 pre žiadateľa p. Maroša Pajdučáka, bytom Vitanová 394.
Dušan Ondrík, starosta obce

